
V E R E S S Z O L T Á N 

Beszélni is csak pontosan, szépen 

„Dolgozni csak pontosan, szépen" — mondja a költő, s az általa megfogal
mazott törvény azokra is érvényes, akik a szóval, ezzel az oly olcsó, máskor oly 
drága nyersanyaggal dolgoznak. 

Sőt rájuk még inkább érvényes. Mert igaz ugyan, hogy a szó elszáll, de az 
is igaz, hogy szinte soha nem száll el nyomtalanul; a szó nemcsak nyersanyag, 
hanem termelőeszköz is, amely tudatot formál, érzelmeket kelt, s amelyben nincs 
immanens garancia arra nézve, hogy nem hoz létre selejtet. 

Ilyen garancia azokban kell hogy legyen, akik a szóval bánnak — azoknak 
az erkölcsiségében, elkötelezettségében az igazság mellett. Mert a szó legnagyobb 
hibája az, hogy nemcsak a teljes igazság kifejezésére alkalmas; lehet vele csonka 
igazság-részleteket mondani, lehet köntörfalazni, sőt lehet hazudni is. 

Mindez áll a szó minden fajtájára. De különösen áll arra, amely betű-köntöst 
ölt, sorokba sorakozik, lapot és könyvet alkot; a hang-köntösben jelentkező szó 
elszáll, noha nem nyomtalanul, a betű-köntöst öltött szó azonban utódainkra marad; 
jövendő éveknek és évszázadoknak küldhetünk általa üzenetet. S nem kell-e min
dig a teljes igazságot üzennünk és a tőlünk telhető legmélyebb bölcsességet szár
maztatnunk utódainkra? 

Nagy hatalom a szó hatalma, nagy felelősség a szó felelőssége; az elnyomó 
rendszerek félnek az előbbitől, s béklyóba vetik a szót, a forradalmian átalakuló 
társadalmak pedig rendszerint nem engedik, hogy a szóló egymaga vállalja az 
utóbbit. Ez a különbség a — nálunk — régmúltbeli cenzúra és a közelmúltbeli 
sajtóigazgatóság között; az előbbi elnyomó szerv volt, az utóbbi a közös felelősség 
intézményesült szerve — s nem volna teljes igazság, ha tagadnók, hogy e szerv 
működése nemegyszer terhes volt a szólók számára, de az sem volna teljes igaz
ság, ha elhallgatnók, hogy olykor könnyebbséget jelentett, főleg a szerkesztőknek, 
a szólók szavaival gazdálkodóknak. 

Egyszer egy uralkodó, felvilágosult udvaroncai kérésére, próbából néhány 
napi sajtószabadságot rendelt el; hirtelen annyi szenny ömlött ki a nyomtató 
gépek alól, hogy a felvilágosult urak már másod- vagy harmadnap kérték a 
rendelet visszavonását. Ha nekünk ez a történet kínál valami tanulságot, akkor 
az nem a veres plajbász szükségessége, hanem az, hogy — mutatis mutandis — 
mindez a történelem újabb szakaszában sincsen másképpen; meg kell szilárdulnia 
a szólók erkölcsiségének, elkötelezettségének, hogy engedni lehessen őket egyedül 
vállalni a felelősséget. Hogy meg lehessen tisztelni őket a társadalom részéről a 
teljes bizalommal. 

Lehet, sőt bizonyos, hogy akad majd tollforgató, aki okfejtésünkkel nem 
egészen ért egyet; lélektani törvény, hogy az ember magából indul ki, s egy-egy 
ilyen okfejtést először nyomban magára vonatkoztat — így pedig annál kevésbé 
érthet egyet okfejtésünkkel, minél szilárdabb erkölcsiség, elkötelezettség jellemezte 
öt eddig. Nagyon érdekes, hogy a közös felelősség intézményesült szerve épp az 
ilyen tollforgatók számára volt eddig is a legterhesebb; fölöslegesnek látszott a 
szemükben. Most, hogy e szerv nincs, s hogy mindenekelőtt az ő erkölcsiségük 
fejlettsége, elkötelezettségük szilárdsága miatt bizonyult valóban fölöslegesnek, most 
mégis egyet kell érteniük; igen, a szólók egész céhe felért a kommunista tollfor
gatók magaslatára. 

Mindannyiunk számára belső, lelkiismereti parancs lett a költő megfogalmazta 
törvény, hogy — dolgunk természete szerint átfogalmazva, magunkra alkalmazva — 
„beszélni is csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes". 

S kötelességünk lett, hogy őrködjünk egymás fölött; értsük meg jól, nem az, 
hogy lessük egymást, ki mikor botlik, hanem hogy óvjuk meg egymást a botlás
tól — de a társadalmat is attól, hogy botlásnak vélje egy-egy rendhagyó, nem 
sablonos mozdulatunkat. 

Igyekeznünk kell a szó-nyersanyagból szép, időtálló műveket létrehozni; ez 
az esztétikai célunk. Igyekeznünk kell a szó-termelőeszközzel mély, nemes érzel
meket — hazaszeretetet, hűséget, szocialista emberséget — kelteni a lelkekben; 
igyekeznünk kell az alkotó marxizmus jegyében formálni az emberi tudatot, s így 
közvetve mindennapi valóságunkra hatni; ez a politikai célunk. S még valami. 
Igyekeznünk kell a szó-műszerrel, mert a szó megismerő eszköz is, felszínre 



hozni a teljes igazságot a társadalomról, a közérzetről, az életről, a világról; a 
társadalom bizalommal tisztelt meg minket, mi sem lehetünk bizalmatlanok iránta, 
hogy ne hozzuk szóba, amit benne fogyatkozásnak látunk — de vakok sem, hogy 
egy-egy fogyatkozásra tapintva ne lássuk a tökéletesség felé törekvő nagy egészet. 

Mindezeken túl még van egy szerepköre a szónak, amelyről nem beszéltünk, 
s amely a szólók és a szó meghallói között fennálló eszmei-elvi egység dacára 
nemegyszer okozott konfliktust — a kifejező szerepkör. Mi lehet forróbb vágya 
a szót, e csodálatos eszközt használni tudó embernek, mint hogy a benne épülő 
és lerombolódó és újra felépülő érzelmi világot kifejezze? S lévén hogy minden 
ember egy világ, mi lehet nehezebb, mint egyik világnak fogni a másik világ 
adását? Ezt a „lírai műsort" mégis úgy kell szerkeszteni, kódolni, sugározni, hogy 
sok más világ foghassa, hogy szellemi közkincs legyen, különben magának az 
önkifejező gesztusnak sincs értelme — és furcsa, de érthető módon az az érzelmi 
világ sem bizonyult soha gazdagnak, tartalmasnak, amelynek adására nem rezo
nált egy kisebb-nagyobb közösség. 

„Beszélni csak pontosan, szépen"; csak igazat mondani, s csak jószándékkal; 
az emberekhez szólni, s közös szellemi javakat nyújtva nekik, testvériségüket 
szolgálni — ez a szólók gyönyörű hivatása. S a társadalom és vezető ereje itt és 
most mindössze e hivatás betöltését várja el tőlünk. 
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